
Η εμπειρική κατάσταση του δέκτη στη σύγχρονη ψηφιακή τέχνη 

Οι νέες καλλιτεχνικές μορφές που εμφανίστηκαν όπως η τέχνη του δικτύου, η 

βιοτέχνη και οι διαδραστικές κυβερνητικές παραστάσεις, με την ενσωμάτωση των 

αλληλεπιδραστικών συστημάτων πληροφορικής, της εικονικής - επαυξημένης 

πραγματικότητας και της τηλε-ρομποτικής (στo πεδίο της τέχνης), είναι συνέπεια της 

ταχείας ανάπτυξης των τεχνολογικών μέσων. Τα ψηφιακά περιβάλλοντα (πραγματικά 

και αποϋλοποιημένα μεσολαβητικά μέσα παραγωγής και μέσα προβολής) 

δημιουργούν τη νέα διασύνδεση μεταξύ χρήστη – θεατή και καλλιτεχνικού έργου 

(αντικειμένου – συμβάντος) στο φάσμα των οπτικοηχητικών τεχνών, όπου η συνθήκη 

αυτή σε συνάρτηση με την τεχνοεπιστημονική έρευνα και καινοτομία μεταβάλλεται 

σε μία πρωτοφανής διαλογική σχέση. 

Η οπτικολειτουργική δομή (η διασταύρωση της οπτικής και λειτουργικής διάστασης 

στην αρχιτεκτονική του αντικειμένου τέχνης ή του συμβάντος) παράλληλα με τη 

πολυγραμμική (και πολυτροπική) αφηγηματικότητα των ψηφιακών διαδραστικών 

έργων τέχνης και τις σύγχρονες τεχνολογίες του 21ου αιώνα, δημιουργεί μία συνθήκη 

συμπληρωματική, ταυτοχρόνως ελλειπτική (όσον αφορά την καλλιτεχνική εμπειρία), 

εισάγοντας νέες διαδικασίες στην οπτική, σωματική και νοηματική ανάγνωση (του 

έργου), εξαλείφοντας ισοχρόνως ουσιαστικά τμήματα που σχετίζονται με την 

προϋπάρχουσα δεκτική κατάσταση. 

Η διαδραστική τέχνη από τα μέσα κυρίως του '90 καταρρίπτει τη μονοδιάστατη 

δεκτικότητα του βλέμματος παράγοντας νέες φάσεις εμπειρίας (σε φυσικό επίπεδο) 

μέσω της δράσης – αλληλόδρασης. 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή (PHD) με τίτλο Η εμπειρική κατάσταση του δέκτη 

στη σύγχρονη ψηφιακή τέχνη (με επίκεντρο το χρονικό πλαίσιο 1995 με 2005) αφορά 

στην ερμηνευτική προσέγγιση της εμπειρικής κατάστασης και σωματικής δράσης του 

δέκτη (χρήστη-θεατή) στην ψηφιακή διαδραστική τέχνη μέσω της οπτικο-

λειτουργικής διάρθρωσης των καλλιτεχνημάτων, στοχεύοντας παράλληλα στην 

ολοκληρωμένη ανάγνωση – ερμηνεία, αξιολόγηση και αποτύπωση της πρόσφατης 

αλλά και τρέχουσας κατάστασης που αφορά στη σύνολη κατατομή του 

συγκεκριμένου πεδίου. 

Πρόκειται για μία επιστημονική μελέτη βασισμένη κυρίως στην εθνογραφική μέθοδο, 

όπου το ερευνητικό πλαίσιο θα εξεταστεί σύμφωνα με τους συγκεκριμένους τύπους 

που ενυπάρχουν σχεδόν εξ’ολοκλήρου στα διαδραστικά εγχειρήματα (δράσεις – 

εγκαταστάσεις) και που θα χρησιμοποιηθούν ως κριτήριο προς την ακόλουθη 

ερμηνευτική καταγραφή της πολυαισθητριακής κατάστασης του δέκτη, παρέχοντας 

νέα στοιχεία και εισάγοντας νέα ζητήματα για περαιτέρω έρευνα στο συγκεκριμένο 

και γενικότερο επιστημονικό κλάδο. 

Ακριβέστερα, και όσον αφορά την ερευνητική μεθοδολογία πρόκειται για ένα πλάνο 

μικτής έρευνας (πρωτογενές και δευτερογενές υλικό), που βασίζεται πρωτίστως στην 

εμπειρική παρατήρηση μέσω της βίντεο εγγραφής (συλλογή δεδομένων) του κοινού 



απέναντι στα διαδραστικά έργα τέχνης (τη στιγμή της δράσης) στους δημόσιους 

εκθεσιακούς χώρους, και την ακόλουθη ανάλυση των καταγεγραμμένων λήψεων 

(ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού), σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες 

οπτικοακουστικές αναφορές και θεωρητικές προσεγγίσεις πάνω στην πρόσληψη – 

δράση του έργου (διαδραστική διεργασία), τη ψηφιακή τέχνη, τη διεπιστημονική 

αισθητική του 20ου αιώνα και την υπερμεσική τεχνολογία. 


